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 الطالق كتاب 

ُٜباح ايطالم؟  َت٢ 

 .ٜباح يغ٤ٛ عؾض٠ ايظٚد١ نغ٤ٛ خًكٗا، ٚتطضصٙ بٗا َٔ غري سصٍٛ ايػضض بٗا رؾعا يًطضص عٔ ْؿغ٘

 

 َت٢ ٜغٔ ايطالم؟

ٜٚغٔ إٕ تضنت ايصال٠ ٚحنٖٛا ٚعذظ عٔ إدباصٖا عًٝٗا، ٚنْٛٗا غري عؿٝؿ١، ألٕ يف إَغانٗا ْكصا ٚرْا٠٤، ٚصمبا أؾغزت عًٝ٘ 

 ."ال ٜٓبػٞ إَغاى غري عؿٝؿ١"ٚقاٍ:  -ٚتكزّ   "أخؾ٢ إٔ ال حيٌ ي٘ املكاّ َع اَضأ٠ ال تصًٞ"ؾضاؽ٘. ٚعٓ٘: جيب ايطالم ٖٓا، يكٛي٘: 

 

 َت٢ ٜهضٙ ايطالم؟

 .صٚاٙ أبٛ راٚر"أبػض اؿالٍ إىل اهلل ايطالم "ٜهضٙ َٔ غري ساد١ إلطايت٘ ايٓهاح املؾتٌُ ع٢ً املصاحل املٓزٚب إيٝٗا، ٚؿزٜح ٚ

 

 َت٢ حيضّ ايطالم؟

 .ٚحيضّ يف اؿٝض ٚحنٛٙ نؿٞ طٗض أصابٗا ؾٝ٘. قاٍ يف ايؾضح: ٚأمجعٛا ع٢ً ؼضمي٘ يف اؿٝض، ٚيف طٗض أصابٗا ؾٝ٘

 

 ايطالم؟َت٢ جيب 

 .ٚجيب ع٢ً املؤيٞ بعز ايرتبص إٕ أب٢ ايؿ١٦ٝ

 .قٌٝ: ٚع٢ً َٔ ٜعًِ بؿذٛص طٚدت٘ ي٦ال ٜهٕٛ رٜٛثا، ؾٝٓكغِ ايطالم إىل أسهاّ ايتهًٝـ اـُغ١

 

 أسنض صؿ١ ٚقٛع ايطالم؟

 ."ام إمنا ايطالم ملٔ أخش بايغ "ٜٚكع طالم املُٝظ إٕ عكٌ ايطالم أٟ: عًِ إٔ ايٓهاح ٜظٍٚ ب٘، يعُّٛ سزٜح:

 ٚاملػًٛب ع٢ً عكً٘ صٚاٙ ايرتَشٟ. " نٌ ايطالم دا٥ظ إال طالم املعتٛٙ "ٚسزٜح  

 

 َت٢ ال ٜصح ايطالم ٚال ٜكع؟

صؾع ايكًِ عٔ ثالث١:  "ال ٜصح َٓ٘ ست٢ ٜبًؼ، قاٍ أبٛ عبٝز٠ ٖٛ قٍٛ أٌٖ ايعضام، ٚأٌٖ اؿذاط. سنضٙ يف ايؾضح، ؿزٜح::ٚعٓ٘-

 . "عٔ ايصيب ست٢ ٜبًؼ، ٚعٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜغتٝكغ، ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل

ٚطالم ايغهضإ مبا٥ع ٚيٛ خًط يف نالَ٘، أٚ عكط متٝٝظٙ بني األعٝإ، ٜٚؤاخش بغا٥ض أقٛاي٘. ٚنٌ ؾعٌ ٜعترب ي٘ ايعكٌ: -

١ َغهض٠، ٚؾضم بٝٓٗا ٚبني ايبٓر بأْٗا تؾت٢ٗ ٚتطًب. نإقضاص، ٚقشف، ٚقتٌ، ٚعضق١. قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ٚنشا عؾٝؾ

ٚقزّ ايظصنؾٞ: أْٗا ًَشك١ بايبٓر. ٚاختاص اـالٍ ٚايكاضٞ: ٚقٛع طالم ايغهضإ، ملا ص٣ٚ ٚبض٠ ايهًيب، قاٍ: أصعًين خايز بٔ 

ؾكًت: إٕ خايزا ٜكٍٛ: إٕ ايٛيٝز إىل عُض صضٞ اهلل عٓ٘، ؾأتٝت٘ يف املغذز، َٚع٘ عجُإ ٚعًٞ ٚطًش١ ٚايظبري ٚعبز ايضمحٔ، 

ايٓاؼ اُْٗهٛا يف اـُض، ٚؼاقضٚا عكٛبت٘، ؾكاٍ عُض: ٖؤال٤ عٓزى ؾغًِٗ، ؾكاٍ عًٞ: ْضاٙ إسا عهض ٖش٣، ٚإسا ٖش٣ اؾرت٣، 

 .ؾذعًٛٙ نايصاسٞ يف ؾضٜت٘، ٚأقاَٛا َع١ٓ ايؿض١ٜ َكاَٗا .ٚع٢ً املؿرتٟ مثإْٛ، ؾكاٍ عُض: أبًؼ صاسبو َا قايٛا

قٌٝ يإلَاّ أمحز: مباسا ٜعًِ أْ٘ عهضإ؟ ؾكاٍ: إسا مل ٜعضف ثٛب٘ َٔ ثٛب غريٙ، ْٚعً٘ َٔ ْعٌ  صٚاٜتإإ ٚيف طالم ايغهض-

 .غريٙ. ْٚكٌ عٔ ايؾاؾعٞ: إسا اختًط نالَ٘ املٓعّٛ، ٚأؾؾ٢ عضٙ املهتّٛ. قاي٘ ايؾٝذ قُز ايتُٝٞ

غهضإ طالم ٚقاٍ ابٔ عباؼ: طالم ايغهضإ ٚعٓ٘ ال ٜكع طالق٘. اختاصٖا أبٛ بهض، يكٍٛ عجُإ: يٝػ جملٕٓٛ، ٚال ي-

 ٚاملغتهضٙ يٝػ ظا٥ظ. سنضُٖا ايبداصٟ يف صشٝش٘. قاٍ ابٔ املٓشص: ثبت عٔ عجُإ أْ٘ ال ٜكع طالق٘. ٚال ْعًِ أسزا َٔ

 َٓصٛص ال ٜضؾع٘ إىل عًٞ. سنضٙ يف .ايصشاب١ خايؿ٘. قاٍ أمحز: سزٜح عجُإ أصؾع ؽ٤ٞ ؾٝ٘، ٖٚٛ أصح ٜعين َٔ سزٜح عًٞ

 .ايؾضح. أٟ: ألْ٘ طا٥ٌ ايعكٌ أؽب٘ اجملٕٓٛ

 .ٚال ٜكع ممٔ ْاّ أٚ طاٍ عكً٘ ظٕٓٛ أٚ إغُا٤ َٚٔ ب٘ بضعاّ أٚ ْؾاف، يًشزٜح ايغابل-

ٚال ممٔ أنضٖ٘ قارص ظًُا بعكٛب١ أٚ تٗزٜز ي٘ أٚ يٛيزٙ قاٍ يف ايؾضح: ٚمل ؽتًـ ايضٚا١ٜ عٔ أمحز إٔ طالم املهضٙ ال ٜكع، ملا -

ال طالم ٚال عتل يف إغالم  "عباؼ. ٚقاٍ أٜطا ؾُٝٔ ٜهضٖ٘ ايًصٛص ؾٝطًل: يٝػ ب ؽ٤ٞ ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعا:تكزّ عٔ ابٔ 
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صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘. ٚاإلغالم: اإلنضاٙ. ٚص٣ٚ ععٝز ٚأبٛ عبٝز: إٔ صدال ع٢ً عٗز عُض تزىل يف سبٌ ٜؾتاص عغال "

ثالثا، ٚإال قطعت اؿبٌ، ؾشنضٖا اهلل تعاىل ٚاإلعالّ، ؾأبت. ؾطًكٗا  ؾأقبًت اَضأت٘، ؾذًغت ع٢ً اؿبٌ، ؾكايت: يتطًكٗا

 .ثالثا، ثِ خضز إىل عُض، ؾشنض سيو ي٘، ؾكاٍ ي٘: اصدع إىل أًٖو، ؾًٝػ ٖشا طالقا

 
 غريٙ ٜتٛنٌ ٚإٔ ؾٝ٘ غريٙ ٜٛنٌ إٔ صح طالق٘ صح َٚٔ ؾصٌ

 ٌٖ ٜصح تٛنٌٝ ايػري يف ايطالم؟

 .ألٕ ايطالم إطاي١ ًَو، ؾصح ايتٛنٌٝ ٚايتٛنٌٝ ؾٝ٘ نايعتل ٝ٘ ٚإٔ ٜتٛنٌ غريٙ َٚٔ صح طالق٘ صح إٔ ٜٛنٌ غريٙ ؾ

 .ٚيًٛنٌٝ إٔ ٜطًل َت٢ ؽا٤، َا مل حيز ي٘ سزا أٟ: ٜعني ي٘ ٚقتا يًطالم ؾال ٜتعزاٙ، ألٕ األَض يًُٛنٌ

 .َا مل جيعٌ ي٘ أنجض ؾًُٝه٘ .ٚميًو طًك١ ألْٗا ايغ١ٓ، ؾٝٓصضف اإلطالم إيٝٗا

 

 َٚت٢ ٜبطٌ سيو؟ اييت ٜصح يًظٚد١ تطًٝل ْؿغٗا؟ أسنض اؿاي١

 .ٚإٕ قاٍ هلا: طًكٞ ْؿغو. نإ هلا سيو َت٢ ؽا٤ت نٛنٌٝ غريٖا، ألْ٘ َكتط٢ ايًؿغ ٚاإلطالم

ٚمتًو ايجالخ إٕ قاٍ هلا: طالقو، أٚ أَضى بٝزى، أٚ: ٚنًتو يف طالقو ألْ٘ َؿضر َطاف، ؾٝعِ مجٝع أَضٖا، ؾٝتٓاٍٚ ايجالخ 

يف أَضى  :َضاصا ٚقاي٘ عًٞ ٚابٔ عُض ٚابٔ عباؼ ٚؾطاي١، صضٞ اهلل عِٓٗ ٚعٔ طصاص٠ بٔ صبٝع١ عٔ أبٝ٘ عٔ عجُإأؾت٢ ب٘ أمحز 

 .بٝزى. ايكطا٤ َا قطت صٚاٙ ايبداصٟ يف تاصخي٘

٤. ٜٚبطٌ ايتٛنٌٝ بايضدٛع، ٚبايٛط٤ يًظٚد١ اييت ٚنٌ يف طالقٗا يزالي١ اؿاٍ ع٢ً سيو، ٚألْ٘ عظٍ، أؽب٘ عظٍ عا٥ض ايٛنال

 .ٚعٔ عًٞ يف صدٌ دعٌ أَض اَضأت٘ بٝزٖا، قاٍ: ٖٛ هلا ست٢ ٜٓهٌ

 
 ٚبزعت٘ ايطالم ع١ٓ باب

 َا ايؿضم بني ع١ٓ ايطالم ٚبزعت٘؟

 .أٟ إٜكاع٘ ع٢ً ٚد٘ َؾضٚع، ٚع٢ً ٚد٘ قضّ َٓٗٞ عٓ٘

َِّإَسا  } :يف طٗض مل ٜطأٖا ؾٝ٘ يكٛي٘ تعاىل ٚاسز٠ايغ١ٓ ملٔ أصار طالم طٚدت٘: إٔ ٜطًكٗا - ِٗ َّٔ ِيِعزَِّت ُٖ ُِ ايَِّٓغا٤َ َؾَطًُِّكٛ . قاٍ  {َطًَِّكُت

 .ابٔ َغعٛر ٚابٔ عباؼ: طاٖضا َٔ غري مجاع

، ٚيٛ بهًُات، ؾشضاّ صٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ ٚابٔ َغعٛر ٚابٔ عباؼ ٚابٔ عُض. قاٍ يف ايؾضح: ٚمل ٜصح يف عصضِٖ ثالثاؾإٕ طًكٗا -

 ؾٝ٘. خالف قٛهلِ. ؾأَا سزٜح املتالعٓني. ؾال سذ١

ؾإٕ ايًعإ حيضَٗا أبزا، ؾٗٛ نايطالم بعز اْؿغاخ٘ بضضاع أٚ غريٙ. ٚسزٜح ؾاط١ُ: إٔ طٚدٗا أصعٌ إيٝٗا بتطًٝك١ بكٝت هلا َٔ  -

 َتؿل عًٝ٘. "طًكٗا آخض ثالخ تطًٝكات"طالقٗا. ٚسزٜح اَضأ٠ صؾاع١، دا٤ ؾٝ٘ أْ٘: 

 

 أّ ٚاسز٠؟ َاسا يف ساي١ صدٌ طًل ثالثا به١ًُ ٚاسز٠ ؟ ؾٌٗ تكع ثالثا

قًت: ٜا صعٍٛ اهلل: أصأٜت يٛ "ٚإٕ طًل ثالثا. به١ًُ ٚاسز٠، ٚقعت ثالثا يف قٍٛ األنجض اْت٢ٗ كتصضا. ٚيف سزٜح ابٔ عُض قاٍ:  

 صٚاٙ ايزاصقطين. "أْٞ طًكتٗا ثالثا، نإ حيٌ يٞ إٔ أصادعٗا؟ قاٍ: إسا عصٝت صبو، ٚباْت َٓو اَضأتو 

ؼ ؾذا٤ٙ صدٌ ؾكاٍ: إْ٘ طًل اَضأت٘ ثالثا، ؾغهت، ست٢ ظٓٓت أْ٘ صارٖا إيٝ٘، ثِ قاٍ: ٚعٔ فاٖز قاٍ: دًغت عٓز ابٔ عبا

ََِدَضدا}ٚإٕ اهلل قاٍ:  ٜٓطًل أسزنِ، ؾرينب األمحٛق١، ثِ ٜكٍٛ: ٜا بٔ عباؼ،  ُ٘ ٌِ َي َِٜذَع  َ٘ َٜتَِّل ايًَّ  ِٔ ََ ٚإْو مل تتل اهلل، ؾًِ   {َٚ

 ٚاٙ أبٛ راٚر. أدز يو كضدا. عصٝت صبو، ؾباْت َٓو اَضأتو ص

عصٝت صبو، ٚؾاصقت اَضأتو ٚعٔ ععٝز بٔ دبري، عٔ ابٔ  :ٚعٔ فاٖز أٜطا: إٔ ابٔ عباؼ ع٦ٌ عٔ صدٌ طًل اَضأت٘ َا١٥، ؾكاٍ

عباؼ إٔ صدال طًل اَضأت٘ أيؿا، قاٍ: ٜهؿٝو َٔ سيو ثالخ ٚعٔ ععٝز أٜطا: إٔ ابٔ عباؼ ع٦ٌ عٔ صدٌ طًل اَضأت٘ عزر 

قاٍ يف املٓتك٢: ٖٚشا نً٘ ٜزٍ ع٢ً إمجاعِٗ ع٢ً صش١ ٚقٛع  .سضَت عًٝ٘ اَضأت٘ صٚأٖ ايزاصقطينايٓذّٛ، قاٍ أخطأ ايغ١ٓ، ٚ

 .ايجالخ بايه١ًُ ايٛاسز٠

 
 ٌٖٚ تكع ايطًك١؟  ؾٝ٘؟َاسا يف ساي١ صدٌ طًل يف اؿٝض أٚ طٗض ٚط٧ 

َّ}ملدايؿت٘ يكٛي٘:  زعٞ سضاّبٚ يف طٗض ٚط٧ ؾٝ٘، ٚيٛ بٛاسز٠، ؾٚيف اؿٝض أ ِٗ َّٔ ِيِعزَِّت ُٖ طًل اَضأت٘  "ٚعٔ ابٔ عُض أْ٘:  {َؾَطًُِّكٛ
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ٖٚٞ سا٥ض، ؾغأٍ عُض ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عٔ سيو ؾكاٍ ي٘: َضٙ ؾًريادعٗا، ثِ يٝرتنٗا ست٢ تطٗض، ثِ ؼٝض، ثِ 

 .َتؿل عًٝ٘" ا ايٓغا٤ تطٗض، ثِ إٕ ؽا٤ أَغو بعز، ٚإٕ ؽا٤ طًل قبٌ إٔ ميػ، ؾتًو ايعز٠ اييت أَض اهلل إٔ ٜطًل هل

ٜٚكع ْص عًٝ٘، ألٕ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أَض ؾٝ٘ بايضدع١، ٚال تهٕٛ إال بعز طالم. قاٍ ْاؾع: ٚنإ عبز اهلل طًكٗا 

تطًٝك١، ؾشغبت َٔ طالقٗا. قاٍ ابٔ املٓشص مل خيايـ ؾٝ٘ إال أٌٖ ايبزع، ٚتغتشب صدعتٗا إسا طًكٗا طَٔ ايبزع١، ؿزٜح ابٔ 

 .، ٖٚٛ قٍٛ َايو، يعاٖض األَض. قاي٘ يف ايؾضح"أْٗا ٚادب١"ٚعٓ٘: عُض. 

 

 َا اؿاالت اييت ال ٜٓطبل ؾٝٗا ع١ٓ ٚبزع١ ايطالم ؟

 .ٚال ع١ٓ ٚال بزع١ ملٔ مل ٜزخٌ بٗا ألْٗا ال عز٠ عًٝٗا، ؾتطضص بتطًٜٛٗا-

 .هلُا، ٚال ٚيز ٜٓزّ ع٢ً ؾضاق٘ٚال ايصػري٠ ٚآٜغ١ ألْٗا ال تعتز باألقضا٤، ؾال ؽتًـ عزتٗا، ٚال صٜب١ -

 "ؾٝطًكٗا طاٖضا أٚ ساَال "ٚساٌَ ٚظاٖض نالّ أمحز: إٔ طالم اؿاٌَ ع١ٓ. ؾإْ٘ قاٍ: أسٖب إىل سزٜح عامل عٔ أبٝ٘، ٚؾٝ٘:

 .صٚاٙ َغًِ

 

 َت٢ ٜباح ايطالم يف طَٔ ايبزع١؟

 .املضأ٠، ؾإسا صضٝت بإعكاط سكٗا، طاٍ املٓعٜٚباح ايطالم، ٚاـًع بغؤاهلا طَٔ ايبزع١ ألٕ املٓع َٓ٘، إمنا ؽضع ؿل 

 
 ٚنٓاٜت٘ ايطالم صضٜح باب

 ؟صضٜح ايطالم ٚنٓاٜت٘ أسنض صؿ١

 .ايصضٜح: َا ال حيتٌُ غريٙ َٔ نٌ ؽ٤ٞ، ٚايهٓا١ٜ: َا حيٌُ غريٙ

 . صضحي٘ ال حيتاز إىل ١ْٝ، ٖٚٛ: يؿغ ايطالم، َٚا تصضف َٓ٘ نـ: طايل، ٚطًكتو، َٚطًك١ اعِ َؿعٍٛ

 .نـ: طًكٞ غري أَض

 .َٚطاصع نـ: تطًكني

 .َٚطًك١: اعِ ؾاعٌ ؾال ٜكع بٗشٙ األيؿاظ ايجالخ ايطالم

ؾإسا قاٍ يظٚدت٘: أْت طايل، طًكت، ٖاطال نإ أٚ العبا، أٚ مل ٜٓٛ ألٕ إجيار ٖشا ايًؿغ َٔ ايعاقٌ، ريٌٝ إصارت٘. قاٍ ابٔ املٓشص: 

ثالخ دزٖٔ دز، ٖٚظهلٔ دز:  "ٖضٜض٠ َضؾٛعا: عٛا٤، ؿزٜح أبٞأمجع َٔ أسؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ، إٔ ٖظٍ ايطالم ٚدزٙ 

ست٢ ٚيٛ قٌٝ ي٘: أطًكت اَضأتو؟ ؾكاٍ: ْعِ ٜضٜز ايهشب بشيو ؾإْٗا  .صٚاٙ اـُغ١ إال ايٓغا٥ٞ" ايٓهاح، ٚايطالم، ٚايضدع١ 

أيو اَضأ٠؟ ؾكاٍ: ال، ٚأصار تطًل، ٚإٕ مل ٜٓٛ. ألٕ ْعِ: صضٜح يف اؾٛاب، ٚاؾٛاب ايصضٜح يًؿغ ايصضٜح، صضٜح. ٚيٛ قٌٝ: 

 .ايهشب، مل تطًل إٕ مل ٜٓٛ ب٘ ايطالم، ألْ٘ نٓا١ٜ تؿتكض إىل ١ْٝ، ٚمل تٛدز

سًؿت بايطالم، ٚأصار ايهشب، ثِ ؾعٌ َا سًـ عًٝ٘، ٚقع ايطالم سهُا ألْ٘ خايـ َا أقض ب٘، ٚألْ٘ ٜتعًل ب٘ سل  َٚٔ قاٍ

 .تيػريٙ، ؾًِ ٜكبٌ، نإقضاصٙ ي٘ مباٍ، ثِ ٜكٍٛ: نشب

 .ٜٔ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبني اهلل تعاىل، ألْ٘ مل حيًـ، ٚايُٝني إمنا تهٕٛ باؿًـُٚر

َٓذظا أٚ َعًكا، أٚ قًٛؾا ب٘ ٜٚكع  عًٞ ايطالم، أٚ ًٜظَين ايطالم، ؾصضٜح يف املٓصٛص ال حيتاز إىل ١ْٝ، عٛا٤ نإ ٚإٕ قاٍ

 .ٚاسز٠، َا مل ٜٓٛ أنجض

 .ٚإال ؾًػٛ ال ؽ٤ٞ ؾٝ٘ ؾعٗاص ٜٚأتٞ سهُ٘ .ريت قض١ٜٓ ع٢ً إصار٠ سيوعًٞ اؿضاّ، إٕ ٣ْٛ اَضأت٘ أٚ  ٚإٕ قاٍ-

ْص عًٝ٘، ألْ٘ صضٜح، ال حيتاز إىل  ايطالم ثِ قاٍ يطضتٗا: ؽضنتو، أْت ؽضٜهتٗا، أٚ َجًٗا: ٚقع عًُٝٗا.َٚٔ طًل طٚد١ ي٘-

 .بًؿع٘ ع٢ً ايجا١ْٝ١ْٝ ألْ٘ دعٌ اؿهِ ؾُٝٗا ٚاسزا، ٖٚشا ال حيتٌُ غري َا ؾِٗ َٓ٘، أؽب٘ َا يٛ أعارٙ 

عًٞ ايطالم، أٚ: اَضأتٞ طايل، َٚع٘ أنجض َٔ اَضأ٠. ؾإٕ ٣ْٛ اَضأ٠ َع١ٓٝ اْصضف إيٝٗا، ٚإٕ ٣ْٛ ٚاسز٠ َب١ُٗ أخضدت  ٚإٕ قاٍ-

 .بكضع١ ألْٗا متٝظ ايؾهٌ. ٚ إٕ نإ ٖٓاى عبب ٜكتطٞ تعُُٝا، أٚ ؽصٝصا، عٌُ ب٘

 .ٖٞ قٌ يٛقٛع طالق٘ عًٝٗا ٚال كصصٚإٕ مل ٜٓٛ ؽ٦ٝا: طًل ايهٌ ألٕ ايهٌ اَضأ٠، ٚ-

َٚٔ طًل يف قًب٘ مل ٜكع يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ. قاي٘ يف ايؾضح، ؿزٜح: إٕ اهلل ػاٚط ألَيت عُا سزثت ب٘ أْؿغٗا، َا مل -

 .تتهًِ ب٘، أٚ تعٌُ صشش٘ ايرتَشٟ

 .ؾإٕ تًؿغ ب٘، أٚ سضى يغاْ٘: ٚقع، ٚيٛ مل ٜغُع٘ ألْ٘ تهًِ ب٘-
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ٚإٕ مل ٜٓٛٙ، ألٕ ايهتاب١ صضحي١ يف ايطالم، ألْٗا سضٚف ٜؿِٗ َٓٗا املع٢ٓ، ٚتكّٛ  ٚقع طالم طٚدت٘ مبا ٜبنيَٚٔ نتب صضٜح -

َكاّ قٍٛ ايهاتب، ألْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أَض بتبًٝؼ ايضعاي١، ٚنإ يف سل ايبعض بايكٍٛ، ٚيف آخضٜٔ بايهتاب١ إىل ًَٛى 

بأصبع٘ ع٢ً ٚعار٠ أٚ يف اهلٛا٤ ؾعاٖض نالّ أمحز: أْ٘ ال ٜكع. ٚقاٍ أبٛ سؿص: األطضاف، ٚإٕ نتب٘ ب ؽ٤ٞ ال ٜبني نهتابت٘ 

 .ٜكع ألْ٘ نتب سضٚف ايطالم، أؽب٘ نتابت٘ مبا ٜبني. سنضٙ يف ايهايف

ِ ألْ٘ أعًِ بٓٝت٘، ٚقز ٣ْٛ قتُال غري ايطالم، ٚإسا أصار غِ أًٖ٘ بتٖٛ ؾًٛ قاٍ: مل أصر إال ػٜٛز خطٞ، أٚ غِ أًٖٞ، قبٌ سهُا-

ايطالم رٕٚ سكٝكت٘ ال ٜهٕٛ ْاٜٚا يًطالم. ٚقاٍ يف ايهايف: ٚإٕ قصز غِ أًٖ٘: ؾعاٖض نالّ أمحز أْ٘ ٜكع، ألٕ سيو ال ٜٓايف 

 .ايٛقٛع، ؾٝػِ أًٖ٘ بٛقٛع ايطالم بٗا

 .ٜٚكع بإؽاص٠ األخضؼ ؾكط سٝح ناْت َؿ١َٛٗ، يكٝاَٗا َكاّ ْطك٘-

 
 ايطالم ١ْٝ َٔ ؾٝٗا بز ال ٚنٓاٜت٘ ؾصٌ

 نٓاٜت٘ البز ؾٝٗا َٔ ١ْٝ ايطالم؟ٌٖ 

يكصٛص صتبتٗا عٔ ايتصضٜح، ؾٛقـ عًُٗا ع٢ً اي١ٝٓ تك١ٜٛ هلا، ألْٗا ؼتٌُ غري َع٢ٓ ايطالم، ؾال تتعني ي٘ بزٕٚ البز َٔ اي١ٝٓ ،

١ْٝ. 

 

 يف ايطالم؟ ايهٓا١ٜقغاّ أأسنض 

 ٖٚٞ قغُإ: ظاٖض٠، ٚخؿ١ٝ.

ؾايعاٖض٠: ٜكع بٗا ايجالخ ألٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ عًٞ ٚابٔ عُض ٚطٜز، ٚمل ٜٓكٌ خالؾِٗ يف عصضِٖ، ؾهإ إمجاعا. قاي٘ يف  -

ٚعٓ٘: ٜكع َا ْٛاٙ اختاصٙ أبٛ اـطاب،  .َع ًَٝ٘ إىل أْٗا ثالخ -ايهايف. ٚنإ اإلَاّ أمحز ٜهضٙ ايؿتٝا يف ايهتاب١ ايعاٖض٠ 

 .صٚاٙ أبٛ راٚر "اعتشًؿ٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: َا أصرت إال ٚاسز٠. ؾشًـ، ؾضرٖا عًٝ٘أْ٘ طًل ايبت١، ؾ"ؿزٜح صنا١ْ: 

اؿكٞ "ٚاـؿ١ٝ: ٜكع بٗا ٚاسز٠ ألٕ َكتطاٙ ايرتى رٕٚ ايب١ْٛٓٝ نصضٜح ايطالم ٚقاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، الب١ٓ اؾٕٛ: -

 .َتؿل عًٝ٘ "اعتزٟ ؾذعًٗا طًك١"َتؿل عًٝ٘. ٚمل ٜهٔ يٝطًل ثالثا، ٚقز ٢ْٗ عٓ٘. ٚقاٍ يغٛر٠:  ". بأًٖو

 .َا مل ٜٓٛ أنجض ؾٝكع َا ٣ْٛ، ألْ٘ يؿغ ال ٜٓايف ايعزر، ؾٛدب ٚقٛع َا ْٛاٙ ب٘

، ٚسًًت  ٦يتَٔ ؽ ، ٚسبًو ع٢ً غاصبو، ٚتظٚدٞأْت خ١ًٝ، ٚبض١ٜ، ٚبا٥ٔ، ٚبت١، ٚبت١ً، ٚأْت سض٠، ٚأْت اؿضز :ؾايعاٖض٠-

 يألطٚاز، ٚال عبٌٝ يٞ عًٝو، أٚ ال عًطإ، ٚأعتكتو، ٚغطٞ ؽعضى، ٚتكٓعٞ، ٚ ايهٓا١ٜ

: اخضدٞ، ٚاسٖيب، ٚسٚقٞ، ٚػضعٞ، ٚخًٝتو، ٚأْت كال٠، ٚأْت ٚاسز٠، ٚيغت يٞ باَضأ٠، ٚاعتزٟ، ٚاعترب٥ٞ، ٚاعتظيٞ، اـؿ١ٝ-

ٓاى اهلل، ٚإٕ اهلل قز طًكو، ٚاهلل قز أصاسو َين، ٚدض٣ ايكًِ ٚيؿغ ؾضام، ٚاؿكٞ بأًٖو، ٚال ساد١ يٞ ؾٝو، َٚا بكٞ ؽ٤ٞ، ٚأغ

 .ٚعضاح، ؾٝكع َا ْٛاٙ، ألْ٘ قتٌُ ي٘. ؾإٕ مل ٜٓٛ ؽ٦ٝا ٚقعت ٚاسز٠، ألْ٘ ايٝكني

 

 ٌٖ تؾرتط اي١ٝٓ يف ساٍ اـص١َٛ أٚ ايػطب؟

 .بزالي١ اؿاٍ، ألْٗا تػري سهِ األقٛاٍ ٚاألؾعاٍٚال تؾرتط اي١ٝٓ يف ساٍ اـص١َٛ أٚ ايػطب ٚإسا عأيت٘ طالقٗا انتؿا٤ 

ٚمل ٜكبٌ سهُا يتأثري رالي١  .ؾًٛ قاٍ يف ٖشٙ اؿاي١: مل أصر ايطالم، رٜٔ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبني اهلل تعاىل، ؾإٕ صزم مل ٜكع عًٝ٘ ؽ٤ٞ

: ٚحيتٌُ ايتؿضٜل بني اؿاٍ يف اؿهِ، نُا حيٌُ ايهالّ ايٛاسز ع٢ً املزح تاص٠، ٚايشّ أخض٣ بايكضا٥ٔ. قاٍ يف ايهايف

ايهٓاٜات: ؾُا نجض اعتعُاي٘ َٓٗا يف غري ايطالم، نكٛي٘: اسٖيب، ٚاخضدٞ، ٚصٚسٞ، ال ٜكع بػري ١ْٝ عاٍ. َٚا ْزص اعتعُاي٘ 

ايػطب، أٚ عؤاٍ ايطالم، نإ طالقا. ؾأَا إٕ قصز  نكٛي٘: اعتزٟ، ٚسبًو ع٢ً غاصبو، ٚأْت با٥ٔ، ٚبت١ إسا أت٢ ب٘ ساٍ

 . ايطالم، مل ٜكع ع٢ً نٌ ساٍ، ألْ٘ يٛ قصز سيو بايصضٜح مل ٜكع، ؾبايهٓا١ٜ أٚىلبايهٓا١ٜ غري

 
 ايطالم عزر ب٘ خيتًـ َا باب

 ؟َا خيتًـ ب٘ عزر ايطالم أسنض

 .ٜٚعترب بايضداٍ سض١ٜ ٚصقا. صٟٚ عٔ: عُض ٚعجُإ ٚطٜز ٚابٔ عباؼ، صضٞ اهلل عِٓٗ. ٚب٘ قاٍ: َايو ٚايؾاؾعٞ

ََِغاٌى }ميًو اؿض ٚاملبعض ثالخ طًكات ٚايعبز طًكتني ألٕ ايطالم خايص سل ايظٚز، ؾاعترب ب٘، يكٛي٘ تعاىل:  ِٕ َؾِإ ََضََّتا ايطَّالُم 

ٍٕ ِٚ َتِغِضٌٜح ِبِإِسَغا َُِعُضٍٚف َأ  .  "طالم ايعبز اثٓتإ ؾال ؼٌ ي٘ ست٢ تٓهح طٚدا غريٙ". ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعا: {ِب
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 .صٚاُٖا ايزاصقطين "ح ايعبز اَضأتني، ٜٚطًل طًكتني، ٚتعتز األ١َ سٝطتنيٜٓه "ٚعٔ عُض قاٍ:

 
 أسنض َغا٥ٌ ٚقٛع ايطالم با٥ٓا؟

  :ٜٚكع ايطالم با٥ٓا يف أصبع َغا٥ٌ

 .إسا نإ ع٢ً عٛض ناـًع، ألٕ ايكصز إطاي١ ايطضص عٓٗا، ٚيٛ داطت صدعتٗا يعار ايطضص.1

ِِ }يف ايعز٠، ٚال عز٠ عًٝٗا يكٛي٘ تعاىلأٚ قبٌ ايزخٍٛ ألٕ ايضدع١ ال متًو إال .2 َُا َيُه َّ َؾ ُٖ َُغُّٛ ِٕ َت ٌِ َأ ِٔ َقِب َِ  َّ ُٖ ُُٛ َِّ َطًَِّكُت ُث

َٗا ِٔ ِعز٠ٍَّ َتِعَتزَُّْٚ َِ  َّ ِٗ ِٝ ًَ  .{َع

ٌ أٚ يف ْهاح ؾاعز ألْٗا إسا مل ؼٌ بايٓهاح يعزّ صشت٘، ٚدب إٔ ال ؼٌ بايضدع١ ؾٝ٘. ٚال حيٌ ْهاسٗا يف ٖشٙ املغا٥.3

 .بؾضٚط٘ بعكز دزٜزايجالخ إال 

 .أٚ بايجالخ رؾع١ ٚاسز٠، أٚ رؾعات، ؾال ؼٌ ي٘ ست٢ تٓهح طٚدا غريٙ، ملا تكزّ.4

 

 َٚت٢ ال ٜكع ؟ ؟يف رؾع١ ٚاسز٠ طًكاتَت٢ تكع ثالخ 

 .ٜٚكع ثالثا إسا قاٍ: أْت طايل بال صدع١، أٚ ايبت١، أٚ با٥ٓا ألْ٘ ٚصـ ايطالم مبا ٜكتطٞ اإلبا١ْ-

أْت ايطالم، أٚ: أْت طايل، ٚقع ٚاسز٠ ٚنشا قٛي٘: عًٞ ايطالم، أٚ ًٜظَين، ألْ٘ صضٜح يف املٓصٛص ال حيتاح إىل ١ْٝ،  قاٍٚإٕ -

ؾأْت ايطالم، ٚأْت  :عٛا٤ نإ َٓذظا، أٚ َعًكا، أٚ قًٛؾا ب٘، نـ: أْت ايطالم ألقَٛٔ، ألْ٘ َغتعٌُ يف عضؾِٗ، نُا يف قٛي٘

 .ٚألٕ أٌٖ ايعضف ال ٜعتكزْٚ٘ ثالثا، ٜٚٓهضٕٚ سيو، ٚال ٜعًُٕٛ إٔ: أٍ، ؾٝ٘ يالعتػضام متاَام، ٚأْت ايطالم ثالثا ايطال

 .ٚإٕ ٣ْٛ ثالثا ٚقع َا ْٛاٙ ألْ٘ ٣ْٛ بًؿع٘ َا حيتًُ٘-

 ٜٚكع ثالثا إسا قاٍ: أْت طايل نٌ ايطالم، أٚ أنجضٙ، أٚ عزر اؿص٢، ٚحنٛٙ نعزر ايكطض، ٚايضٌَ ٚايضٜح، ٚايرتاب ٚايٓذّٛ، -

 .ألٕ ٖشا ايًؿغ ٜكتطٞ عزرا. ٚايطالم ي٘ أقٌ ٚأنجض: ؾأقً٘ ٚاسز٠ ٚأنجضٙ ثالخ

 .ٜا َا١٥ طايل ؾجالخ تكع، نكٛي٘: أْت َا١٥ طايل أٚ قاٍ هلا-

ايزْٝا، أٚ َجٌ اؾبٌ، أٚ ع٢ً عا٥ض املشاٖب: ٚقع ٚاسز٠ ألٕ سيو ال  أْت طايل أؽز ايطالم، أٚ أغًع٘، أٚ أطٛي٘، أٚ ٤ٌَ ٚإٕ قاٍ-

ؾايطًك١ ايٛاسز٠ تتصـ بهْٛٗا ميأل ايزْٝا سنضٖا، ٚأْٗا أؽز ايطالم عًٝٗا، ؾًِ ٜكع ايظا٥ز بايؾو. قاي٘ يف  .تطٞ عزراٜك

 .َا مل ٜٓٛ أنجض ؾٝكع َا ْٛاٙ، ألٕ ايًؿغ حيتًُ٘  .ايهايف

 
 نٗٞ ايطًك١ دظ٤ بٌ ٜتبعض ال ٚايطالم ؾصٌ

 ٌٖ ٜتبعض ايطالم نذظ٤ َٔ طًك١؟

ؾإسا قاٍ: أْت طايل ْصـ طًك١، أٚ ثًح طًك١، أٚ عزؼ طًك١ ٚحنٛٙ: ؾٛاسز٠. ألٕ سنض بعض ال ٜتبعض بٌ دظ٤ ايطًك١ نٗٞ ، -

َا ال ٜتبعض، نشنض مجٝع٘، ألٕ َبٓاٙ ع٢ً ايغضا١ٜ، نايعتل. قاٍ ابٔ املٓشص: أمجع نٌ َٔ أسؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ أْٗا 

 .تطًل بشيو، إال راٚر

طًكت نًٗا ألْ٘ أضاف  بإٔ قاٍ هلا: ْصؿو، أٚ صبعو، أٚ مخغو طايل، أٚ بعطو طايل، أٚ دظ٤ َٓو طايل،ٚإٕ طًل طٚدت٘ -

 .ايطالم إىل مج١ً ال تتبعض يف اؿٌ ٚاؿض١َ، ٚقز ٚدز ؾٝٗا َا ٜكتطٞ ايتشضِٜ، ؾػًب، ناؽرتاى َغًِ ٚفٛعٞ يف قتٌ صٝز

 

 ٌٖ ٜكع طالم دظ٤ َٔ دغُٗا رٕٚ ايباقٞ؟

َٓٗا، ال ٜٓؿصٌ: نٝزٖا، ٚأسْٗا، ٚأْؿٗا، طًكت نًٗا، إلضاؾ١ ايطالم إىل دظ٤ ثابت، اعتباس٘ بعكز ايٓهاح،  ٚإٕ طًل دظ٤ا-

 .أؽب٘ اؾظ٤ ايؾا٥ع

إْ٘ ال ٜكع طالم ٚعتل، ٚظٗاص  :ٚإٕ طًل دظ٤ا ٜٓؿصٌ: نؾعضٖا، ٚظؿضٖا، ٚعٓٗا، مل تطًل قاٍ أبٛ بهض: ال خيتًـ قٍٛ أمحز-

 اْت٢ٗ. .ٚايغٔ، ٚايضٚح، ٚبشيو أقٍٛ ٚسضاّ بشنض ايؾعض، ٚايعؿض،

ٚألْٗا أدظا٤ تٓؿصٌ َٓٗا ساٍ ايغال١َ، أؽبٗت ايضٜل ٚايعضم ٚحنُٖٛا. ٚايضٚح يٝغت عطٛا ٚال ؽ٦ٝا ٜغتُتع ب٘، ٚألْٗا تظٍٚ عٔ 

صٚسٗا بٗا اؾغز يف ساٍ عالَت٘، ٖٚٞ ساٍ ايّٓٛ. ٚقاٍ أبٛ اـطاب: ٜكع بإضاؾت٘ إىل صٚسٗا ٚرَٗا، ألٕ رَٗا َٔ أدظا٥ٗا، ٚ

 .قٛاَٗا
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 ؾٛاسز٠ طايل أْت بٌ ال طايل أْت قاٍ ٚإسا ؾصٌ

 أْت طايل، ٚطايل ، ٚطايل؟ أْت طايل ، ؾطايل؟ أْت طايل ،طايل،طايل؟ ؟أْت طايل ال بٌ أْت طايل  :إسا قاٍنِ طًك١ تكع 

بعز ْؿٝ٘. ؾاملجبت: ٖٛ املٓؿٞ بعٝٓ٘، ٖٚٛ: ْص عًٝ٘. ألْ٘ صضح بٓؿٞ األٚىل، ثِ أثبت٘ ٚإسا قاٍ أْت طايل ال بٌ أْت طايل ؾٛاسز٠ -

 .ايطًك١ األٚىل، ؾال ٜكع ب٘ أخض٣. قاي٘ ابٔ صدب يف ايكٛاعز

 .أْت طايل، طايل، طايل: ؾٛاسز٠ يعزّ َا ٜكتطٞ املػاٜض٠، ؾٝكع َا ْٛاٙ، ألٕ يؿع٘ حيتًُ٘ ٚإٕ قاٍ-

 .ؾٝكتطٞ ايٛقٛع، نُا يٛ مل ٜتكزَ٘ َجً٘ ٚأْت طايل، أْت طايل: ٚقع ثٓتإ يف َزخٍٛ بٗا، ألٕ ايًؿغ يإلٜكاع،-

، إال إٔ ٜٟٓٛ تأنٝزا َتصال أٚ إؾٗاَا هلا الْصضاؾ٘ عٔ اإلٜكاع ب١ٝٓ سيو، ٚغري املزخٍٛ بٗا تبني باألٚىل، ٣ْٛ بايجا١ْٝ اإلٜكاع أٚ ال

ٕ يف املزخٍٛ بٗا ألٕ سضٚف ٚأْت طايل، ؾطايل، أٚ: ثِ طايل: ؾجٓتا.َتصال أٚ ال. صٟٚ سيو عٔ: عًٞ ٚطٜز بٔ ثابت ٚابٔ َغعٛر

 .ٚتبني غريٖا باألٚىل ؾال ًٜظَٗا َا بعزٖا. ألْٗا تصري بايب١ْٛٓٝ األدٓب١ٝ.ايعطـ تكتطٞ املػاٜض٠

 .ٚ: أْت طايل، ٚطايل، ٚطايل: ؾجالخ َعا، ٚيٛ غري َزخٍٛ بٗا ألٕ ايٛاٚ تكتطٞ اؾُع، ٚال تضتٝب ؾٝٗا-

 
 ٚطًكات َطًكات َٔ ؾأقٌ ايٓصـ يف االعتجٓا٤ ٜصح ؾصٌ

 َٚا ؽضط٘؟ ٌٖ ٜصح االعتجٓا٤ يف ايٓصـ ؾأقٌ َٔ َطًكات ٚطًكات؟

ْص عًٝ٘، ألْ٘ نالّ َتصٌ أبإ ب٘ إٔ املغتج٢ٓ غري َضار باألٍٚ ؾصح،  ٜٚصح االعتجٓا٤ يف ايٓصـ ؾأقٌ َٔ َطًكات ٚطًكات

َٕ }نكٍٛ اـًٌٝ عًٝ٘ ايغالّ  َّا َتِعُبُزٚ َِ َِّْٓٞ َبَضا٤ٌ  ُِِغنَي َعاَا}ٚقٛي٘ تعاىل:   {ِإيَّا ايَِّشٟ َؾَطَضِْٞ .ِإ ١ٍَٓ ِإيَّا َخ ـَ َع ِِ َأِي ِٗ ًَِبَح ِؾٝ   {َؾ

 .ؾًٛ قاٍ: أْت طايل ثالثا، إال ٚاسز٠ طًكت ثٓني ملا عبل

 .أْت طايل أصبعا، إال ثٓتني: ٜكع ثٓتإ يصش١ اعتجٓا٤ ايٓصـٚ-

 .إ ألُْٗا ْصـ األصبعأْت طايل أصبعا، إال ثٓتني: ٜكع ثٓت ٚ إٕ قاٍ-

ٚؽضط يف االعتجٓا٤ اتصاٍ َعتار ألٕ غري املتصٌ ٜكتطٞ صؾع َا ٚقع باألٍٚ، ٚايطالم إسا ٚقع ال ميهٔ صؾع٘، غالف املتصٌ، ؾإٕ -

 االتصاٍ جيعٌ ايًؿغ مج١ً ٚاسز٠، ؾال ٜكع ايطالم قبٌ متاَٗا. 

قبٌ متاّ َا  ناْكطاع٘ بعطاؼ ٚحنٛٙ نغعاٍ، ٚتٓؿػ، ٚؽضط ْٝت٘أٚ سهُا :  يؿعا بإٔ ٜأتٞ ب٘ َتٛايٝا ٜٚهٕٛ االتصاٍ إَا-

 .اعتج٢ٓ َٓ٘، ٚنشا ؽضط َتأخض، نـ: أْت طايل إٕ قُت، ألْٗا صٛاصف يًؿغ عٔ َكتطاٙ، ؾٛدب َكاصْتٗا يؿعا ١ْٝٚ

 
  ٚاملغتكبٌ املاضٞ ايظَٔ طالم يف ؾصٌ

 ٌٖ ٜكع ايطالم بتشزٜز ؾرت٠ ط١َٝٓ املاضٞ أٚ املغتكبٌ؟

 .إسا: ٚقع يف اؿاٍ إلقضاصٙ ع٢ً ْؿغ٘ مبا ٖٛ أغًغ يف سك٘.قاٍ: أْت طايل أَػ، أٚ: قبٌ إٔ أتظٚدو، ٣ْٛٚ ٚقٛع٘إسا -

ؾال أٟ: ؾال ٜكع ايطالم. ْص عًٝ٘، ألْ٘ أضاؾ٘ إىل طَٔ ٜغتشٌٝ ٚقٛع٘ ؾٝ٘، ألٕ ايطالم صؾع يالعتباس١، ٚال .ٚإال ٜٓٛ ٚقٛع٘ اآلٕ

 .ميهٔ صؾعٗا يف املاضٞ

يل ايّٝٛ إسا دا٤ غز: ؾًػٛ ال ٜكع ب٘ ؽ٤ٞ. قاي٘ يف اجملضر، ألْ٘ ال ٜكع يف ايّٝٛ، يعزّ ايؾضط، ٚإسا دا٤ غز مل ميهٔ أْت طاٚ-

 .ايطالم يف ايّٝٛ، ألْ٘ طَٔ َاض. ٚقاٍ ايكاضٞ: يف َٛضع ٜكع يف اؿاٍ، ألْ٘ عًك٘ بؾضط قاٍ ؾًػا ؽضط٘، ٚٚقع ايطالم

ٚهلُا  أٟ: طًٛع ؾذضٙ ؾإسا ٚدز َا ٜهٕٛ ظضؾا ي٘ َٓٗا ٚقع، يصالس١ٝ نٌ دظ٤ َٓ٘ يٛقٛع أْت طايل غزا، أٚ ّٜٛ نشا ٚقع بأٚ-

 .ٚال ٜكبٌ سهُا إٕ قاٍ: أصرت آخضُٖا ألٕ يؿع٘ ال حيتًُ٘ .ايطالم ؾٝ٘، ٚال َكتطٞ يتأخريٙ عٔ أٚي٘

 .ايؾٗض ايشٟ قبً٘ أْت طايل يف غز، أٚ يف صدب: ٜكع بأٚهلُا ملا تكزّ. ٚأٍٚ ايؾٗض: غضٚب ايؾُػ َٔ آخضٚ-

 .ؾإٕ قاٍ: أصرت آخضُٖا: قبٌ سهُا ألٕ آخض ٖشٙ األٚقات َٓٗا نأٚهلا، ؾإصارت٘ يشيو ال ؽايـ ظاٖض يؿع٘

 .ٚأْت طايل نٌ ّٜٛ: ؾٛاسز٠ نـ: أْت طايل ايّٝٛ ٚغزا ٚبعز غز، ألْ٘ إسا طًكت ايّٝٛ ناْت طايكا غزا ٚبعزٙ-

 .ّٜٛ ٚاسز٠ إٕ ناْت َزخٛال بٗا، ٚإال باْت باألٚىل، ؾال ًٜشكٗا َا بعزٖاٚأْت طايل يف نٌ ّٜٛ ؾتطًل ثالثا،يف نٌ -

 .أْت طايل إسا َط٢ ؽٗض: ؾبُطٞ ثالثني َٜٛا، ٚإسا َط٢ ايؾٗض ؾبُطٝ٘ ألٕ أٍ يًعٗز اؿطٛصٟٚ-

َِٓز ايَّ}ٚنشيو إسا َط٢ ع١ٓ ؾتطًل باْكطا٤ اثين عؾض ؽٗضا، يكٛي٘ تعاىل: - ُِٗٛص ِع َّٕ ِعز٠ََّ ايؾُّ ِٗضاِإ َٓا َعَؾَض َؽ  . {ِ٘ اِث

 .أٟ: ؽٗٛص ايغ١ٓ ٚتعترب باأل١ًٖ. ٜٚهٌُ َا سًـ يف أثٓا٥٘ بايعزر-

 .أٚ ايغ١ٓ أٟ: إسا قاٍ: أْت طايل إسا َطت ايغ١ٓ: ؾتطًل باْغالخ سٟ اؿذ١، ألٕ أٍ يًعٗز اؿطٛصٟ-
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 ايطالم تعًٝل باب

 ٌٖ ٜكع تعًٝل ايطالم بؾضٚط؟ أٚ قبٌ ايٓهاح؟

بإٕ، أٚ إسز٣ أخٛاتٗا. ال ٜصح ايتعًٝل إال َٔ طٚز، ؾًٛ قاٍ: إٕ تظٚدت اَضأ٠ أٚ ؾال١ْ ؾٗٞ طايل: مل ٜكع  :بايؾضٚط ايطالمتعًٝل -

ُِ }بتظٚجيٗا يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ. ٚصٟٚ عٔ ابٔ عباؼ، ٚصٚاٙ ايرتَشٟ عٔ عًٞ ٚدابض بٔ عبز اهلل يكٛي٘ تعاىل:  ََْهِشُت ِإَسا 

 َِّ َٓاِت ُث َِ ُُِؤ َّ...اِي ُٖ ُُٛ  .{َطًَِّكُت

. "ال ْشص البٔ آرّ ؾُٝا ال ميًو، ٚال عتل ؾُٝا ال ميًو، ٚال طالم ؾُٝا ال ميًو "ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا: -

 صٚاٙ ابٔ َاد٘. "ال طالم قبٌ ْهاح ٚال عتام قبٌ ًَو"ٚعٔ املغٛص بٔ كض١َ َضؾٛعا:  .صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘

 .ٚقاٍ أبٛ بهض: ال خيتًـ قٍٛ أبٞ عبز اهلل: إٕ ايطالم إسا ٚقع قبٌ ايٓهاح أْ٘ ال ٜكع. سنضٙ يف ايهايف

 

 ؟أٚ عًكع يعزّ ٚدٛرٙ ٚدٛر ؾعٌ َغتشٌٝ عًك٘ ع٢ًٌٖ ٜكع ايطالم بؾضط أٚ

أٚ: قًبت اؿذض سٖبا، أٚ إسا عًل ايطالم ع٢ً ٚدٛر ؾعٌ َغتشٌٝ نـ: إٕ صعزت ايغُا٤ ؾأْت طايل: مل تطًل ٚنشا: إٕ طضت، -

 .ؽا٤ املٝت أٚ ايب١ُٝٗ، ألٕ سيو َغتشٌٝ عار٠، أٟ: ال ٜتصٛص يف ايعار٠ ٚدٛرٙ

ٚإٕ عًك٘ ع٢ً عزّ ٚدٛرٙ نـ: إٕ مل تصعزٟ إىل ايغُا٤ ؾأْت طايل: طًكت يف اؿاٍ ألْ٘ عًك٘ ع٢ً عزّ ؾعٌ املغتشٌٝ، ٚعزَ٘ 

 .َعًّٛ يف اؿاٍ، َٚا بعزٙ

 

 دٛر ؾعٌ غري َغتشٌٝ؟ٌٖ ٜكع طالم عًل بٛ

مل تطًل إال بايٝأؼ مما عًل عًٝ٘ ايطالم ٖٚٛ: َٛت ايعبز،  :ٚإٕ عًك٘ ع٢ً غري املغتشٌٝ نـ: إٕ مل أؽرت َٔ طٜز عبزٙ ؾأْت طايل-

باي١ٝٓ، ؾٝعٌُ بشيو أٟ: .َا مل ٜهٔ ٖٓاى ١ْٝ، أٚ قض١ٜٓ تزٍ ع٢ً ايؿٛص، أٚ ٜكٝز بظَٔ نكٛي٘: ايّٝٛ، أٚ: يف ٖشا ايؾٗض .أٚ عتك٘

 .أٚ ايكض١ٜٓ، أٚ ايتكٝٝز

 
 أسنض ؽضٚط صش١ تعًٝل ايطالم؟

 ٜٚصح ايتعًٝل َع تكزّ ايؾضط ٚتأخضٙ، نـ: إٕ قُت ؾأْت طايل، أٚ: أْت طايل إٕ قُت.-

ٜٚؾرتط يصش١ ايتعًٝل إٔ ٜٜٓٛ٘ قبٌ ؾضاؽ ايتًؿغ بايطالم ؾًٛ طًل غري ْاٚ ايتعًٝل، ثِ عضض ي٘ ؾكاٍ: إٕ قُت، مل ٜٓؿع٘  -

 .تعًٝل، ٚٚقع ايطالم، ألٕ ايطالم إسا ٚقع ال ميهٔ صؾع٘اي

 إٕ قُت. -ٜا طا١ْٝ  -ٚإٔ ٜهٕٛ َتصال يؿعا أٚ سهُا، ؾال ٜطض يٛ عطػ ٚحنٛٙ، أٚ قطع٘ بهالّ َٓتعِ، نـ، أْت طايل -

 .ٜٚطض إٕ قطع٘ بغهٛت بني ؽضط ٚدٛاب٘ عهٛتا، ميهٓ٘ نالّ ؾٝ٘ ٚيٛ قٌ 

اهلل ٚتطًل يف اؿاٍ يكطع ايتعًٝل، ٚألٕ غري املتصٌ ٜكتطٞ صؾع َا ٚقع باألٍٚ، ٚايطالم إسا ٚنالّ غري َٓتعِ نكٛي٘: عبشإ -

 .ٚقع ال ميهٔ صؾع٘، غالف املتصٌ، ؾإٕ اإلتصاٍ جيعٌ ايهالّ مج١ً ٚاسز٠، ؾال ٜكع ايطالم قبٌ متاَٗا

 
 َتؿضق١ َغا٥ٌ يف ؾصٌ

 ؟الم املعًل غضٚدٗا بػري أسٌٕٖ ٜكع ايط

أٚ عًُت  خضدت بػري إسْٞ ؾأْت طايل: ؾأسٕ هلا، ٚمل ٜعًِ ؾدضدت طًكت، ألٕ اإلسٕ ٖٛ اإلعالّ: ٚمل ٜعًُٗا، إسا قاٍ: إٕ- 

 .ٚخضدت، ثِ خضدت ثاْٝا بال إسْ٘ طًكت يٛدٛر ايصؿ١ ٖٚٞ: خضٚدٗا بال إسْ٘

 . جيزر سًؿا أٚ ٜٓٗاٖاَا مل ٜأسٕ هلا يف اـضٚز نًُا ؽا٤ت ؾال حيٓح غضٚدٗا بعز سيو. ْص عًٝ٘، يٛدٛر اإلسٕ َا مل-

 .ٚإٕ خضدت بػري إسٕ ؾالٕ ؾأْت طايل ؾُات، ٚخضدت: مل تطًل ع٢ً ايصشٝح َٔ املشٖب. قاي٘ يف اإلْصاف-

ؾأْت طايل، ؾدضدت ي٘، ثِ بزا هلا غريٙ: طًكت ألٕ ظاٖض ميٝٓ٘ َٓعٗا َٔ غري اؿُاّ،  .ٚإٕ خضدت إىل غري اؿُاّ بػري إسْٞ-

 .ز صزم عًٝٗا أْٗا خضدت إىل غري اؿُاّ، نُا يٛ خايؿت يؿع٘ؾهٝؿُا صاصت إيٝ٘ سٓح، ٚق

 

 ٌٖ ٜكع ايطالم إسا قزّ باملؾ١٦ٝ؟

 :ٚطٚديت طايل أٚ عبزٟ سض إٕ ؽا٤ اهلل، أٚ إال إٔ ٜؾا٤ اهلل أٚ إٕ مل ٜؾأ اهلل، أٚ مل ٜؾأ اهلل

 ؽا٤ اهلل ايطالم سني أسٕ ؾٝ٘.مل تٓؿع٘ املؾ١٦ٝ ؽ٦ٝا، ٚٚقع ايطالم ٚايعتام. ْص عًٝ٘، ٚسنض قٍٛ قتار٠: قز 
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تعًٝل ع٢ً َا ال عبٌٝ إىل عًُ٘ ؾبطٌ، نُا يٛ  ٚقاٍ ابٔ عباؼ إسا قاٍ ايضدٌ الَضأت٘: أْت طايل، إٕ ؽا٤ اهلل: ؾٗٞ طايل ٚألْ٘ 

 .عًك٘ ع٢ً ؽ٤ٞ َٔ املغتشٝالت، ٚألْ٘ اعتجٓا٤ ٜضؾع مح١ً ايطالم ساال َٚآال، ؾًِ ٜصح ناعتجٓا٤ ايهٌ

 

 ايطالم إٕ قاٍ إٕ ؽا٤ ؾالٕ؟ أٚ إال إٔ ٜؾا٤ ؾالٕ؟ٌٖ ٜصح تعًٝل 

 .ٚإٕ قاٍ: إٕ ؽا٤ ؾالٕ: ؾتعًٝل مل ٜكع إال إٔ ٜؾا٤ ؾالٕ

 .ٚإٕ قاٍ: إال إٔ ٜؾا٤: ؾُٛقٛف، ؾإٕ أب٢ املؾ١٦ٝ، أٚ دٔ أٚ َات: ٚقع ايطالم إسا ألْ٘ أٚقع ايطالم، ٚعًل صؾع٘ بؾضط، ٚمل ٜٛدز

 

 ٍ؟ٌٖ ٜكع ايطالم املعًل بضؤ١ٜ اهلال

 .ٚ: أْت طايل إٕ صأٜت اهلالٍ عٝٓا، ؾضأت٘ يف أٍٚ ي١ًٝ،أٚ ثاْٞ ي١ًٝ،أٚ ثايح ي١ًٝ: ٚقع ايطالم، ألْ٘ ٖالٍ

 .مل ٜكع ايطالم، ألْ٘ ٜكُض بعز ايجايج١، ؾًِ حيٓح بضؤٜتٗا ي٘، َا مل ٜهٔ ١ْٝ :بعزٖا أٟ: بعز ايجايج١ ٚ إٕ صأت٘

 

 أسنض ساالت ال ٜكع ؾٝٗا ايطالم؟ 

 .طايل إٕ ؾعًت نشا، أٚ ؾعًت أْا نشا، ؾؿعًت٘ أٚ ؾعً٘ َهضٖا مل ٜكع. ْص عًٝ٘، يعزّ إضاؾ١ ايؿعٌ إيٝ٘ٚ: أْت -

 .. ٚتكزّ "صؾع ايكًِ عٔ ثالث١"أٚ فْٓٛا، أٚ َػ٢ُ عًٝ٘، أٚ ْا٥ُا، مل ٜكع ايطالم، ألْ٘ َػط٢ ع٢ً عكً٘، ؿزٜح: -

 :عًٝ٘، أٚ داٖال اؿٓح ب٘ أٚ داٖال أْ٘ احملًٛف .ؿًؿ٘ ٚإٕ ؾعًت٘ أٚ ؾعً٘ ْاعٝا-

 ٚقع ايطالم، ألْ٘ َعًل بؾضط، ٚقز ٚدز، ٚألْ٘ تعًل ب٘ سل آرَٞ، ؾاعت٣ٛ ؾٝ٘ ايعُز ٚايٓغٝإ ٚاـطأ، ناإلتالف، غالف ايُٝني

 . "عؿٞ ألَيت عٔ اـطإ ٚايٓغٝإ "املهؿض٠، ؾال حيٓح ؾٝٗا ْصا، ألْ٘ قض سل اهلل، ؾٝزخٌ يف سزٜح:

ْاعٝا أٚ غريٙ ع٢ً ايتؿصٌٝ ايغابل، ٜٚهٕٛ   تؿعًٞ نشا، أٚ إٕ مل أؾعٌ نشا ؾًِ تؿعً٘ أٚ مل ٜؿعً٘ ٖٛٚعهغ٘ َجً٘، نـ: إٕ مل

ع٢ً ايرتاخٞ، ألٕ إٕ سضف ٜكتطٞ ايرتاخٞ، إسا مل ٜٓٛ ٚقتا بعٝٓ٘: ؾال ٜكع ايطالم إال يف آخض أٚقات اإلَهإ، ٚسيو يف آخض دظ٤ َٔ 

 .ِ يف ٖشا خالؾاسٝا٠ أسزُٖا. قاٍ يف ؽضح ايعُز٠: ال ْعً

 
 ايطالم يف ايؾو يف ؾصٌ

 ٌٖ ٜكع ايطالم بايؾو ؾٝ٘؟

ٚال ٜكع ايطالم بايؾو ؾٝ٘، أٚ ؾُٝا عًل عًٝ٘ ألٕ ايٓهاح َتٝكٔ ؾال ٜظٍٚ بايؾو، ٚألْ٘ ؽو طضأع٢ً ٜكني، ؾال ٜظًٜ٘، 

َٔ اتك٢ ايؾبٗات "ناملتطٗض ٜؾو يف اؿزخ، ٚؿزٜح: رع َا ٜضٜبو إىل َا ال ٜضٜبو قاٍ املٛؾل: ٚايٛصع ايتظاّ ايطالم، ؿزٜح: 

 .  "ؾكز اعتربأ يزٜٓ٘ ٚعضض٘

ب قطع ؽو بضدعت٘ إٕ نإ ايطالم صدعٝا خضٚدا َٔ اـالف، أٚ بعكز دزٜز إٕ أَهٔ يٝتٝكٔ اؿٌ ٚإال ؾبؿضق١ َتٝك١ٓ ي٦ال ْٚز

 .تبك٢ َعًك١

ؾُٔ سًـ ال ٜأنٌ متض٠ َجال، ؾاؽتبٗت بػريٖا، ٚأنٌ اؾُٝع إال ٚاسز٠: مل حيٓح الستُاٍ إٔ تهٕٛ احملًٛف ع٢ً عزّ أنًٗا، 

 .ٜظٍٚ بايؾو ٜٚكني ايٓهاح ثابت ؾال

 

 َاسا إٕ ؽو يف عزر َا طًل؟

 .َٚٔ ؽو يف عزر َا طًل ب٢ٓ ع٢ً ايٝكني، ٖٚٛ األقٌ ْص عًٝ٘، ملا عبل

 

 َاسا إٕ أٚقع بظٚدت٘ ن١ًُ ٚؽو ٌٖ ٖٞ طالم أّ ظٗاص؟

 .َٚٔ أٚقع بظٚدت٘ ن١ًُ، ٚؽو ٌٖ ٖٞ طالم أٚ ظٗاص: مل ًٜظَ٘ ؽ٤ٞ ألٕ األصٌ عزَُٗا، ٚمل ٜتٝكٔ أسزُٖا

 
 ايضدع١ باب

 َا املكصٛر بايضدع١؟

 .إىل َا ناْت عًٝ٘ قبٌ ايطالم .ٖٚٞ: إعار٠ طٚدت٘ املطًك١ طالقا غري با٥ٔ

َّ }بػري عكز ٚال تؿتكض ايضدع١ إىل ٚيٞ، ٚال صزام، ٚال صض٢ املضأ٠ ٚال عًُٗا إمجاعا. سنضٙ يف ايؾضح ٚغريٙ يكٛي٘ تعاىل:  ُٗ َُٚبُعَٛيُت
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َّ ِؾٞ َس ِٖ ٍٕ}. ٚقٛي٘: {ِيَوَأَسلُّ ِبَضرِّ ِٚ َتِغِضٌٜح ِبِإِسَغا َُِعُضٍٚف َأ ََِغاٌى ِب ِٕ َؾِإ ََضََّتا سني طًل اَضأت٘، ؾكاٍ ". ٚسزٜح ابٔ عُض {ايطَّالُم 

َتؿل عًٝ٘. ٚطًل ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سؿص١، ثِ صادعٗا صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ "ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َضٙ ؾًريادعٗا 

 .ٚقاٍ ابٔ املٓشص: أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ اؿض إسا طًل رٕٚ ايجالخ، ٚايعبز رٕٚ االثٓتني: إٔ هلُا ايضدع١ يف ايعز٠ .٘ٚابٔ َاد

 
 أسنض ؽضٚط ايضدع١؟

 إٔ ٜهٕٛ ايطالم غري با٥ٔ -1

 .ٜعترب عكز بؾضٚط٘ؾإٕ نإ بعٛض ؾال صدع١، ألْ٘ إمنا دعٌ يتؿتزٟ ب٘ املضأ٠ َٔ ايظٚز، ٚال حيصٌ سيو َع ثبٛت ايضدع١، بٌ 

َّ ِؾٞ َسِيَو}ٚإٔ تهٕٛ يف ايعز٠ يكٛي٘ تعاىل:  -2 ِٖ َّٔ َأَسلُّ ِبَضرِّ ُٗ . ٚإٕ طًل قبٌ ايزخٍٛ ؾال صدع١، ألْ٘ ال عز٠ عًٝٗا، ٚال {َُٚبُعَٛيُت

 .تضبص يف سكٗا ٜضػعٗا ؾٝ٘

 

 أسنض مبا تصح ايضدع١؟

تغٌ ْص عًٝ٘. ٚصٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ ٚابٔ َغعٛر، يٛدٛر أثض اؿٝض ٚتصح ايضدع١ بعز اْكطاع رّ اؿٝط١ ايجايج١ سٝح مل تػ-

 .املاْع يًظٚاز َٔ ايٛط٤، ٚتٓكطع بك١ٝ األسهاّ َٔ ايتٛاصخ، ٚايطالم، ٚايًعإ، ٚايٓؿك١، ٚغريٖا باْكطاع ايزّ

 .ٚتصح قبٌ ٚضع ٚيز َتأخض إٕ ناْت ساَال بعزر يبكا٤ ايعز٠-

 

 أسنض أيؿاظ ايضدع١ ؟

صادعتٗا ٚصدعتٗا، ٚاصػعتٗا ٚأَغهتٗا، ٚصررتٗا، ٚحنٛٙ نأعزتٗا، يٛصٚر ايغ١ٓ بًؿغ ايضدع١ يف سزٜح ابٔ عُض،  :ٚأيؿاظٗا

َّ ِؾٞ َسِيَو}ٚاؽتٗض ٖشا االعِ ؾٝٗا عضؾا، ٚٚصر ايهتاب بًؿغ ايضر يف قٛي٘ تعاىل:  ِٖ َّٔ َأَسلُّ ِبَضرِّ ُٗ . ٚبًؿغ اإلَغاى يف قٛي٘: {َُٚبُعَٛيُت

َِِغُه} َُِعُضٍٚف...... َؾَأ َّ ِب ُٖ َُِعُضٍٚف...}. ٚقٛي٘: {ٛ ََِغاٌى ِب  .{... َؾِإ

 

 ٌٖ ؼصٌ ايضدع١ بٛط٦ٗا؟ ٌٖٚ ؽضط اإلؽٗار ع٢ً ايضدع١؟

ٚال تؾرتط ٖشٙ األيؿاظ، بٌ ؼصٌ صدعتٗا بٛط٦ٗا يف ظاٖض املشٖب، ألْٗا طٚد١ ًٜشكٗا ايطالم ٚايعٗاص ٚاإلٜال٤، ٜٚضخ أسزُٖا -

 صاسب٘ إٕ َات إمجاعا، ؾايٛط٤ ريٌٝ ع٢ً صغبت٘ ؾٝٗا. ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: إٔ ايٛط٤ صدع١ َع اي١ٝٓ. 

ِِ...}إال بايكٍٛ، ٖٚٛ ظاٖض نالّ اـضقٞ، يكٛي٘ تعاىل:  ٚعٔ أمحز: ال ؼصٌ ايضدع١- ُِٓه َِ  ٍٍ ِٟ َعِز َٚ ُِٗزٚا َس ََٚأِؽ  ...} .  

ٚال حيصٌ اإلؽٗار إال ع٢ً ايكٍٛ. ٚع٦ٌ عُضإ بٔ سصني عٔ ايضدٌ ٜطًل اَضأت٘، ثِ ٜكع بٗا، ٚمل ٜؾٗز ع٢ً طالقٗا، ٚال ع٢ً -

ؽٗز ع٢ً طالقٗا ٚع٢ً صدعتٗا ٚال تعز صٚاٙ أبٛ راٚر. ؾع٢ً ٖشٙ ايضٚا١ٜ تبطٌ صدعتٗا ؾكاٍ: طًكت يػري ع١ٓ، ٚصادعت يػري ع١ٓ، أ

ايضدع١ إٕ أٚص٢ ايؾٗٛر بهتُاْٗا. ْص عًٝ٘، ملا ص٣ٚ أبٛ بهض يف ايؾايف بغٓزٙ إىل خالؼ، قاٍ طًل صدٌ اَضأت٘ عال١ْٝ، 

ايؾاٖزٜٔ، ٚاتُُٗٗا، ٚمل جيعٌ ي٘ عًٝٗا ؾاختصُٛا إىل عًٞ، ؾذًز  - أٟ: ايضدع١ -ٚصادعٗا عضا، ٚأَض ايؾاٖزٜٔ بهتُاْٗا 

ال بٓهشتٗا، أٚ تظٚدتٗا ألْ٘ نٓا١ٜ، ٚايضدع١ اعتباس١ بطع َكصٛر، ؾال ؼصٌ بهٓا١ٜ، نايٓهاح، ٚؾٝ٘ ٚد٘ تصح  .صدع١

 .ايضدع١ ب٘، اختاصٙ ابٔ ساَز، ألٕ األدٓب١ٝ ؼٌ ب٘، ؾايظٚد١ أٚىل. قزَ٘ يف ايهايف

 

 ًك١ با١ٓ٥؟َت٢ تٓتٗٞ ؾرت٠ ايضدع١ ٚتعز ايط

َٚت٢ اغتغًت َٔ اؿٝط١ ايجايج١، ٚمل ٜضػعٗا باْت، ٚمل ؼٌ ي٘ إال بعكز دزٜز َغتهٌُ يًؾضٚط إمجاعا، ملؿّٗٛ قٛي٘ تعاىل: 

َّ ِؾٞ َسِيَو} ِٖ َّ َأَسلُّ ِبَضرِّ ُٗ َُٚبُعَٛيُت  .. أٟ: يف ايعز٠{... 

 

 نٝـ تعٛر ايبا٥ٔ ؟

 .ْهشٗاٚتعٛر ايضدع١ٝ إسا صادعٗا، ٚايبا٥ٔ إسا 

ع٢ً َا بكٞ َٔ طالقٗا ٚيٛ بعز ٚط٤ طٚز آخض يف قٍٛ أنابض ايصشاب١، َِٓٗ: عُض ٚعًٞ ٚأبٞ َٚعاس ٚعُضإ بٔ سصني ٚأبٛ ٖضٜض٠ 

 إيٝ٘ يف اإلسالٍ يًظٚز األٍٚ، ؾال ٜػري سهِ ايطالم.  ٚطٜز ٚعبز اهلل بٔ عُضٚ، صضٞ اهلل عِٓٗ، ألٕ ٚط٤ ايجاْٞ ال حيتاز

 .ز طٚز، ٖٚٛ قٍٛ: ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ، ٚأبٞ سٓٝؿ١. سنضٙ يف ايؾضحٚعٓ٘: تضدع بايجالخ بع
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 ثالثا اؿض طًل ٚإسا ؾصٌ

 َاسا يف ساي١ إٕ طًل اؿض ثالثا ٚايعبز ثٓتني؟

ٌُّ } أٚ طًل ايعبز ثٓتني مل ؼٌ ي٘ ست٢ تٓهح طٚدا غريٙ ْهاسا صشٝشا يكٛي٘ تعاىلإسا طًل اؿض ثالثا  َٗا َؾال َتِش ِٕ َطًََّك ِٔ َؾِإ َِ  ُ٘ َي

ُٙ َِٝض ِٚدا َغ ِِٓهَح َط ِٕ}. بعز قٛي٘: {َبِعُز َست٢َّ َت ََضََّتا نإ ايضدٌ إسا طًل اَضأت٘ ؾٗٛ أسل بضدعتٗا، ٚإٕ  :. قاٍ ابٔ عباؼ{ايطَّالُم 

ِٕ}طًكٗا ثالثا، ؾٓغذ سيو قٛي٘ تعاىل:  ََضََّتا ِٔ}. إىل قٛي٘: {ايطَّالُم  َِ  ُ٘ ٌُّ َي َٗا َؾال َتِش ِٕ َطًََّك ُٙ ...َؾِإ َِٝض ِٚدا َغ ِِٓهَح َط   {َبِعُز َست٢َّ َت

 .صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ

 

 بعز إٔ طًكٗا ثالثا؟ األٍٚ َت٢ حيٌ إٔ ٜٓهشٗا

ِٔ َبِعُز َس} َِ  ُ٘ ٌُّ َي َٗا َؾال َتِش ِٕ َطًََّك ُٙ...َؾِإ َِٝض ِٚدا َغ ِِٓهَح َط الَضأ٠  " يكٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٚطأٖا يف قبًٗا َع االْتؾاص  {ت٢َّ َت

 َتؿل عًٝ٘." صؾاع١ أتضٜزٜٔ إٔ تضدعٞ إىل صؾاع١؟ ال ست٢ تشٚقٞ عغًٝت٘، ٜٚشٚم عغًٝتو 

عٔ ايضدٌ ٜطًل اَضأت٘ ثالثا ؾٝتظٚدٗا آخض، ؾٝػًل ايباب، ٜٚضخٞ ايغرت، ثِ " ٚعًِٚعٔ ابٔ عُض ع٦ٌ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘  

صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ، ٚقاٍ ست٢ جياَعٗا األخض . ٚعٔ " ٜطًكٗا قبٌ إٔ ٜزخٌ بٗا: ٌٖ ؼٌ يألٍٚ؟ قاٍ: ست٢ تشٚم ايعغ١ًٝ 

 .عا٥ؾ١ َضؾٛعا: ايعغ١ًٝ: ٖٞ اؾُاع . صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ

 .ا، أٚ َػ٢ُ عًٝ٘، ٚأرخًت سنضٙ يف ؾضدٗا َع اْتؾاصٙ، يٛدٛر سكٝك١ ايٛط٤ َٔ طٚز، أؽب٘ ساٍ إؾاقت٘ٚيٛ فْٓٛا، أٚ ْا٥ُ-

ُٙ}أٚ مل ٜبًؼ عؾضا أٚ مل ٜٓظٍ ملا تكزّ، ٚيعُّٛ قٛي٘ تعاىل:  َِٝض ِٚدا َغ ِِٓهَح َط  .{َست٢َّ َت

ٚم ايعغ١ًٝ ب٘، ٚألْ٘ مجاع ٜٛدب ٚحيصٌ ايتشًٌٝ بشيو ؿصٍٛ س .ٜٚهؿٞ تػٝٝب اؿؾؿ١، أٚ قزصٖا َٔ فبٛب اؿؾؿ١

 .ايػغٌ، ٜٚؿغز اؿر، أؽب٘ تػٝٝب ايشنض

 

 َت٢ ال حيٌ إٔ ٜٓهشٗا األٍٚ بعز ٚط٤ ايجاْٞ هلا ٚتطًٝكٗا؟

َا مل ٜهٔ ٚطؤٖا يف ساٍ اؿٝض، أٚ ايٓؿاؼ، أٚ اإلسضاّ، أٚ يف صّٛ ايؿضض ؾال ؼٌ، ألْ٘ ٚط٤ سضّ ؿل اهلل تعاىل ؾًِ حيًٗا، 

ٚظاٖض ايٓص أْ٘ حيًٗا، يزخٛي٘ يف ايعُّٛ، ٚألْ٘ ٚط٤ تاّ يف ْهاح صشٝح تاّ ؾأسًٗا، نُا يٛ  :قاٍ يف ايهايف نٛط٤ املضتز٠.

نإ ايتشضِٜ ؿل آرَٞ َجٌ إٔ ٜطأ َضٜط١ تتطضص بٛط٦٘، ؾإْ٘ ال خالف يف سًٗا ب٘. اْت٢ٗ. ٚال ؼٌ بٛط٤ ربض أٚ ؽب١ٗ، أٚ ٚط٤ 

ُٙ}يكٛي٘ تعاىل: يف ًَو ميني، أٚ يف ْهاح ؾاعز أٚ باطٌ،  َِٝض ِٚدا َغ ِِٓهَح َط ٚايٓهاح املطًل يف ايهتاب ٚايغ١ٓ: إمنا  {َست٢َّ َت

 .حيٌُ ع٢ً ايصشٝح

 

 َاسا يف ساي١ أْٗا ارعت إٔ ايجاْٞ ٚط٦ٗا ٚنشبٗا ٚطًكٗا ؟

تكضص املٗض، ٚإٕ مل ٜزخٌ ؾًٛ طًكٗا ايجاْٞ، ٚارعت أْ٘ ٚط٦ٗا ٚنشبٗا، ؾايكٍٛ قٛي٘ يف تٓصـ املٗض إٕ مل خيٌ بٗا ؾإٕ خال بٗا 

ٚقٛهلا يف إباستٗا يألٍٚ ألْٗا ال تزعٞ عًٝ٘ سكا. ٚألْٗا َؤمت١ٓ ع٢ً ْؿغٗا، ٚع٢ً َا أخربت ب٘ عٔ ْؿغٗا، ٚال عبٌٝ  .يًشزٜح

 .إىل َعضؾ١ سيو سكٝك١ إال َٔ دٗتٗا، نإخباصٖا باْكطا٤ عزتٗا. ٚملطًكٗا ثالثا ْهاسٗا إٕ غًب ع٢ً ظٓ٘ صزقٗا

 ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿاتٚاؿُزهلل 

 ؼ ٚ ز ايطالمأْت٢ٗ بؿطٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز اإلٜال٤ًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾط١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اؿٜٛين


